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Sådan arbejder vi med
Pædagogiske læreplaner

i Silkeborg Kommune
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Indledning 
Alle dagtilbud skal udarbejde en pædagogisk 
læreplan, som skal forholde sig til seks hoved-
temaer:

•	  barnets alsidige personlige udvikling 

•	  sociale kompetencer 

•	  sprog 

•	  krop og bevægelse 

•	  naturen og naturfænomener 

•	  kulturelle udtryksformer og værdier 

Vi skal udarbejde skriftlige pædagogiske lære-
planer for børn i aldersgruppen 0 – 2 år og for 
børn i aldersgruppen fra 3 år til skolestart. I 
dagplejen udarbejder vi en samlet pædagogisk 
læreplan, som gælder for alle dagplejere, der er 
tilknyttet den kommunale dagpleje.

Dette materiale er tænkt som et hjælpeværktøj 
til den pædagogiske diskussion og refleksion, 
som ligger til grund for implementering af 
arbejdet med de pædagogiske læreplaner i det 
enkelte dagtilbud.

Den enkelte daginstitution tilrettelægger arbej-
det med pædagogiske læreplaner på en måde, 
så de bliver lokalt forankret ved at tage hensyn 
til de kulturelle forskelle og de fysiske rammer.
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Rammer
Pædagogiske læreplaner er en forståelses-
ramme, hvor udgangspunktet for det pædago-
giske arbejde er knyttet tæt sammen med børns 
fællesskaber og en inkluderende tankegang.

Den pædagogiske læreplan er et dynamisk 
pædagogisk værktøj, som vi løbende udvikler 
og evaluerer. 

Børne- og Ungeudvalget har besluttet, at insti-
tutionerne bruger SMTTE modellen, både i det 
pædagogiske arbejde, i evalueringen af insti-
tutionens pædagogiske læreplan og i tilbage-
meldingen til det politiske system.

Derudover bruges praksisfortællinger og LP- 
modellen i det pædagogiske arbejde, i forhold 
til indsamling af dokumentation. 

Lederen har ansvar for, at den pædagogiske 
læreplan er tilgængelig på institutionens 
hjemmeside.

Overordnede rammer
Rammen er Dagtilbudslovens § 7 og 8 og 
Silkeborg kommunes sammenhængende 
børne- og ungepolitik, hvor visionen er 
udtrykt således:

Alle børn har ret til:
Et godt og sundt liv, at opleve livsglæde og 
blive anerkendt som dem de er.

At udvikle sig til hele, sunde og livsduelige 
mennesker i fællesskaber, der er båret af 
gensidig respekt for forskellighed.

At blive inddraget om eget liv , have indfly-
delse og blive hørt.
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Trivsels- og læringsmiljøer
Trivsel og læring handler om dannelse, ud-
vikling og forandring og foregår såvel i plan-
lagte aktiviteter som i de spontant opståede 
oplevelser og lege. Institutionerne skaber og 
understøtter situationer, der giver barnet mu-
lighed for fornyelse, fordybelse, forandring og 
forankring.

Vi har fokus på alle barnets potentialer og 
kompetencer. I de pædagogiske læringsmiljøer 
tager vi hensyn til børns forskellige forudsæt-
ninger og muligheder.

Institutionerne tager udgangspunkt i såvel 
børnegruppen som i det enkelte barn. Pæda-
gogerne støtter og udfordrer barnets nysger-
righed og lyst til læring.

Børns kompetencer beskrives som:
•	  Det barnet ved – viden

•	  Det barnet kan – færdigheder

•	  Det barnet vil – holdninger

•	  Det barnet er – selvværd

•	  Det barnet gør – mestring

Læring er en integreret del af barnets naturlige 
udvikling og opstår i de betydende relationer 
mellem barn/barn og barn/voksen. Derfor skal 
vi møde barnet som engagerede voksne, der 
har en anerkendende og respektfuld tilgang til 
barnet. Vi møder barnet med nærvær, fællessk-
ab og omsorg, og barnet oplever at få succes i 
hverdagen. 

Når vi fokuserer på læring på børneniveau, 
kommer vores egen læring som voksne og 
betydningen af, hvad vi som voksne kan gøre 
anderledes også i spil.

I et trygt lærings- og trivselsmiljø: 
•	  har vi et helhedssyn på det enkelte barns 

udvikling

•	  er vi undersøgende på egen praksis og er en 
god rollemodel

•	  er vi reflekterende, inkluderende og 
empatiske

•	  skaber vi læringsmiljøer, der giver 
sammenhæng, overblik og genkendelighed

•	  kender vi børns forudsætning for læring og 
trivsel

•	  kan vi afdække hindringer for læring

•	  er vi synlige og tydelige i kommunikation

Børn i udsatte positioner
Der vil være børn, der i kortere eller længere 
tid har livsbetingelser, der kræver en særlig 
pædagogisk opmærksomhed. Derfor er der, i de 
pædagogiske læreplaner, et specifikt fokus på 
børn i udsatte positioner.

I det pædagogiske arbejde med en inkluderende 
og anerkendende praksis er der sat fokus på, at 
alle børn inkluderes i fællesskaber.  
Den inkluderende praksis kendetegnes ved, en 
pædagogisk opmærksomhed der tilrettelægger 
læringsmiljøer og aktiviteter samt tilgodeser 
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børns lige muligheder for læring på trods af 
forskellige livsbetingelser. Det er vigtigt, at børn 
mødes hvor de er, og får udfordringer der er 
afpasset, så de hverken er for lette eller svære.

Det pædagogfaglige miljø skal sikre, at børn 
mødes med rummelighed og forståelse for de 
krav og forventninger, der er nødvendige for at 
kunne profitere af de pædagogiske læringsrum.

Alle børn har ret til at være en del af fællesska-
berne. Det er pædagogernes opgave at være 
opmærksomme på, at den pædagogiske praksis 
ikke bidrager til eksklusion. Pædagogerne skal 
derfor kunne identificere eksklusionsfaktorer så 
de kan minimeres og undgås.

Den pædagogiske læreplan beskriver relevante 
pædagogiske metoder og aktiviteter, der sættes 
i gang for børn i udsatte positioner.

I det pædagogiske arbejde med børn i udsatte 
positioner, er det derfor en forudsætning:

•	  At forældrene inddrages i et tæt samarbejde 
omkring barnet.

•	  At der laves konkrete handleplaner for barnet, 
med udgangspunkt i en helhedsvurdering.

•	  At der tages udgangspunkt i barnets ressourcer.

•	  At der er stor genkendelighed og kontinuitet i 
hverdagen.

•	  At der er en tidlig og tværfaglig indsats.

•	  At barnet inkluderes i betydende fællesskaber.

•	  At barnets hindringer for læring afdækkes.

Sprogvurdering som en 
del af de pædagogiske 
læreplaner
Dagtilbudsloven giver pædagogerne mulighed 
for at sprogvurdere det enkelte barn, hvis der 
er en bekymring for, om barnet har behov for 
særlig sprogstimulering udover den generelle 
sprogstimulering, der ligger i de pædagogiske 
læreplaner. Sprogvurderingen og de pædago-
giske læreplaner supplerer hinanden og samlet 
danner de grundlag for den pædagogiske ind-
sats vedrørende sprog. 

Børnemiljø som en del af 
de pædagogiske læreplaner
Et godt pædagogisk læringsmiljø fordrer, at 
”Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og 
æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, 
sundhed, udvikling og læring”  
(Dagtilbudslovens § 7 stk. 1).

Institutionernes fysiske rammer og indretning 
skal understøtte barnets lyst til at udforske, 
skabe og fantasere. Der skal i institutionerne 
være optimale muligheder for leg, og barnet 
skal have mulighed for selvbestemmelse og 
frihed til at vælge ud fra alder og kompetencer.

Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, 
hvordan arbejdet med et godt børnemiljø bliver 
en integreret del af det pædagogiske arbejde. 
Børnemiljø skal vurderes i et børneperspektiv 
og børns oplevelser af børnemiljøet skal ind-
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drages i de relevante temaer, for eksempel i 
form af interview.

Det er vigtigt, at vi inddrager børnene, fordi 
vores forståelse som voksne af et barn, eller en 
problemstilling, ikke nødvendigvis er sammen-
faldende med barnets forståelse og oplevelse.

Vi skal i den forbindelse overveje, hvordan vi vil 
bruge børnenes viden. 

I arbejdet med børnemiljø, hvor børnenes 
perspektiv inddrages er børneinterview en 
måde hvorpå, institutionerne kan inddrage 
”barnets stemme” i den pædagogiske praksis. 
Børneinterview er et godt pædagogisk 
redskab til, at få indblik i barnets tankeverden 
og dermed dets forståelse af og tilgang til 
det miljø, det befinder sig i. Ved at inddrage 
børneinterviews i den pædagogiske praksis 
skabes der rum til at børnene får mulighed for 
at udtrykke og kommunikere deres tanker, ideer 
og forståelse af omverdenen.

I kortlægning af børnemiljøet indgår tre aspekter:

Det fysiske børnemiljø
- handler om de fysiske rammer, indendørs og 
udendørs, der giver mulighed for bevægelse 
og fordybelse. Ergonomi, pladsforhold, hygie-
jne, støj, lys og sikkerhedsmæssige forhold der 
tilgodeser børn.

Det psykiske børnemiljø
- handler om, hvordan børnene trives med 
hinanden og med de voksne.

Der skal være positive og konstruktive 

fællesskaber, uden eksklusion. I et godt 
psykisk børnemiljø bidrager fællesskaber, 
venskaber, inklusion, omsorg, tryghed, tillid 
og medbestemmelse til en positiv hverdag og 
trivsel for det enkelte barn.

Det æstetiske børnemiljø
- handler om samspillet mellem omgivelserne 
og børns sanser. Det æstetiske miljø har betyd-
ning for om børnene oplever institutionen som 
et rart sted at være, og om stedet opleves som 
inspirerende, motiverende, udfordrende og 
behageligt.

De seks læreplanstemaer
De pædagogiske læreplaner skal indeholde 
alle seks pædagogiske læreplanstemaer, som 
eventuelt kan suppleres med andre relevante 
temaer. Der kan i perioder være mere fokus på 
et eller flere temaer.

Det enkelte dagtilbud skal udarbejde mål for, 
hvordan de arbejder med de seks temaer, og 
hvilke processer de vil sætte i gang for at opnå 
målene.

Der skal være konkrete mål for 
læringsmiljøerne, og det enkelte dagtilbud skal 
planlægge konkrete pædagogiske aktiviteter, 
der understøtter den ønskede læring.  

Barnets alsidige personlige 
udvikling 
Børns personlige udvikling sker i en omverden, 
der er åben og medlevende. Børn skal opleve 
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sig som værdsatte individer i betydende fælles-
skaber. De skal lære at se og forstå samspillet 
og de konflikter, der kan opstå med andre – 
både børn og voksne.

Det er vigtigt, at børn får mulighed for, at få et 
stadigt mere nuanceret kendskab til sig selv og 
andre. At føle sig genkendt og husket som den 
person, det er. 

Børns alsidige personlige udvikling har 
sammen hæng med børnemiljøvurderingens 
temaer psykisk børnemiljø og æstetisk børne-
miljø. Det vil derfor være nærliggende at 
indarbejde børnemiljø i tilrettelæggelsen af 
det pædagogiske arbejde med børns alsidige 
personlige udvikling.

Sociale kompetencer
Sociale kompetencer, handler om, at kunne 
indgå positivt med andre i venskaber og fæl-
lesskaber i forskellige sammenhænge. Børn 
udtrykker og tilegner sig disse kompetencer i 
samspil med hinanden og med de voksne.

Også i temaet om børns sociale kompetencer er 
det naturligt at inddrage psykisk- og æstetiske 
børnemiljø. 

Sproglig udvikling
Et varieret sprog og evnen til at bruge det i 
forskellige situationer, øger børns mulighed for 
at blive forstået og inkluderet i fællesskaber. 
Derfor er det vigtigt, at vi tidligt stimulerer 
børns ordforråd og forståelse af begreber og 
regler, der gælder for det talte sprog. 

Med sproglig udvikling menes både talesprog, 
skriftsprog, kropssprog og billedsprog.

Vi skal bruge sprogvurderingerne som en del af 
grundlaget for, hvilke pædagogiske handlinger 
og overvejelser, der skal indgå i den pædago-
giske læreplan.

Sprogvurdering og den pædagogiske læreplan 
supplerer hinanden og danner samlet 
grundlaget for, hvordan vi tilrettelægger den 
pædagogiske indsats i forhold til gruppen og til 
det enkelte barn.

Krop og bevægelse
Børn udvikler deres færdigheder og vaner ved 
aktivt at udforske kroppens muligheder og 
begrænsninger. De får erfaringer med, hvad 
det betyder at koble f. eks. det talte sprog med 
kropssproget, og de udvikler herigennem deres 
forståelse for, at andre kan have et andet udtryk 
og andre reaktioner.

Temaet skal medvirke til at styrke børns udvikling 
af motoriske færdigheder, udholdenhed og 
bevægelighed.

Natur og naturfænomener
Naturen giver rum for oplevelser og aktiviteter 
på alle årstider og i alt slags vejr. Temaet skal 
bidrage til at gøre børn bekendt med og give 
dem forståelse for planter, dyr, årstider og vejr.

Børn får erfaringer ved at eksperimentere og 
hente viden om naturfænomener og sammen-
hænge.



8

Kulturelle udtryksformer og værdier
Temaet handler om forskellige udtryksformer 
bl.a. børnelitteratur, film, faglitteratur, musik 
og billeder. Det handler også om deltagelse i 
kunstneriske arrangementer, i kulturelle tilbud 
i lokalsamfundet og andet, der kan bidrage til 
børns kulturelle kendskab. 

Kultur er udtryk for menneskers forståelse af 
og tilgang til verden. Det er gennem mødet 
med andre og det anderledes, at man definerer 
sit eget kulturelle ståsted og genkende egne 
kulturelle rødder.

Sammenhæng i læring
- Fra dagtilbud til skole
Pædagogiske læreplaner skal være med til at 
understøtte børns udvikling af kompetencer, 
trivsel og læring, så vi sikrer et naturligt 
læringsforløb fra dagtilbud til skole. 

Temaerne i de pædagogiske læreplaner 
og undervisningstemaerne i indskolingen, 
ligger indholdsmæssigt tæt op ad hinanden. 
Temaerne er derfor en del af en fælles platform 
for samarbejde mellem dagtilbud og skole.

Evaluering og 
dokumentation af 
pædagogiske læreplaner 
Evaluering handler om refleksion over egen 
praksis. Gør vi det, vi havde tænkt os at gøre? 
Virker det som vi havde forestillet os? Påvirker 
det dem, vi havde tænkt det skulle påvirke? 

Når vi indsamler dokumentation, får vi et 
grundlag for at vurdere om vi med succes  
– har nået vores mål? 

En god evalueringskultur er kendetegnet ved en 
refleksiv praksis, hvor der hele tiden arbejdes 
i cirkler. Sætte mål og planlægge aktiviteter, 
gennemføre aktiviteter, systematisk indsamling 
af dokumentation og vurdering af, hvad 
der lykkes og skal danne baggrund for nye 
aktiviteter og mål.

Dokumentation
At indsamle dokumentation er en del af 
evalueringsopgaven og typisk vil det være 
pædagogerne, der har ansvar for, at den 
relevante dokumentation bliver samlet. 

For at dokumentationen kan blive til evaluering, 
må vi skabe dokumentationen med udgangs-
punkt i de spørgsmål, vi gerne vil have svar 
på i institutionen. Det indebærer, at ledelse og 
pædagoger sammen diskuterer og vurderer, 
hvad der skal dokumenteres og give afsæt til 
ny pædagogisk indsats. Struktureret dialog, 
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praksisfortællinger og fælles refleksion er 
velegnede metoder til brug i arbejdet med 
dokumentation.

Dokumentation er, at se ”kritisk” på den 
valgte pædagogiske indsats med fokus på 
læringsmiljøerne.

Institutionslederen og 
forældrebestyrelsens 
opgaver
Institutionslederen er ansvarlig for, at der 
udarbejdes, evalueres og offentliggøres 
en pædagogiske læreplan. Lederen skal i 
samarbejde med pædagogerne lægge en 
plan for hvornår og hvordan der evalueres 
i institutionen, og i den sammenhæng lave 
aftaler med pædagogerne om indsamling af 
nødvendig og relevant dokumentation.

Lederen skal inddrage forældrebestyrelsen i 
hele processen vedrørende de pædagogiske 
læreplaner, både i forhold til udarbejdelse, 
evaluering og i opfølgning af evalueringen.

Lederen er ansvarlig for at dokumentere, om de 
valgte metoder og aktiviteter fører til at målene 
bliver opfyldt. Det skal fremgå af evalueringen, 
hvordan institutionen vil følge op på resultatet 
af evalueringen.
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Årshjul
Pædagogiske læreplaner  
Opgaver

Tid Deltagere

Udarbejdelse af pædagogisk 
læreplan. Laves i en SMTTE 
Fokus på børn og voksnes 
læring

4. kvartal Ledere og medarbejdere

Godkendes i bestyrelsen 4. kvartal Leder og bestyrelse

Arbejde med de forskellige 
temaer. Fokus på trivsels- og 
læringsmiljøerne

Året rundt medarbejderne

Midtvejsevaluering i institutio-
nen med henblik på justering. 
SMTTE og refleksion.  
Evt. struktureret dialog

2. kvartal Ledere og medarbejdere

Bestyrelsen evaluerer og 
anbefaler

3. kvartal Bestyrelse og leder

Tilbagemelding om ny viden. 
tegn på læring og erfaring, til 
det politiske niveau

3. kvartal Lederen

Den pædagogiske læreplan 
lægges på institutionens 
hjemmeside

3. kvartal Lederen
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Metoder til pædagogiske 
læreplaner
SMTTE-modellen er en dynamisk metode, der 
er velegnet til den systematik, der er nødvendig 
når vi skal udarbejde pædagogiske læreplaner. 

Dynamikken i SMTTE-modellen gør den meget 
fleksibel, man kan starte med det fokuspunkt 
der er relevant, uanset om man tager udgangs-
punkt i en tidligere evaluering, eller man har et 
ønske om at se tegn i nuværende praksis.

SMTTE-modellen er et velegnet redskab til 
beskrivelse og vurdering fordi den:

•	  skaber klarhed over, hvad man vil arbejde 
målrettet med

•	  kan bruges til beskrivelse af  
læringsprocesser og udviklingsplaner

•	  gør det enkelt at planlægge, reflektere og 
evaluere i fællesskab

•	  understøtter systematik 

•	  kan bruges til dokumentation og  
evaluering, på alle planer.

Sammenhæng
Hvor er vi?

Handler om kontekst og vilkår. Her beskriver vi 
baggrund, forudsætninger, status og hensigt. 

Sammenhæng kan også være status på 
nuværende praksis. Hvad vil vi gerne udvikle 
på?

Mål
Hvad vil vi?

Hensigten med den ønskede udvikling, konkret, 
men med visionens rummelighed og respekt 
for processen. Målene skal være målbare.

Det vil give god mening, at dele målet op i en 
strategisk del og en læringsdel.

Strategiske mål er komplekse og langsigtede og 
lægger sig tæt op af de mål og rammer, der er 
udstukket af kommune og lovgivning.

Mål for læring tager udgangspunkt i 
børnegruppens forudsætninger, og giver 
pædagogerne mulighed for løbende at tilpasse 
den pædagogiske praksis.

Samenhæng

Evaluering Tegn

Tiltag Mål
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Tegn
Hvad skal vi registrere?

Vi skal registrere, det vi gerne vil se. Tegnene 
udtrykker visionen gennem den pædagogiske 
praksis.

Tegnene skal sandsynliggøre, at vi i processen 
er på vej i den ønskede retning. Det er her vi 
kan se, om børn profiterer af de læringsmål og 
læringsmiljøer pædagogerne har skabt.  
Tegnene er bundet til handling og er dermed  
en genvej til refleksion og evaluering.

Tiltag
Hvad skaber ændring?

Det vi planlægger for at understøtte den 
ønskede læring. Hvad gør vi konkret for at 

nå målene? Hvilke metoder bruger vi, og 
hvilke aktiviteter sætter vi i gang for at opnå 
målene. Tiltag skal løbende justeres i forhold til 
evaluering og de tegn vi ønsker at se.

Evaluering
Hvordan går det? Hvor langt kom vi?

Evaluering er en systematisk vurdering af, om 
de valgte metoder og aktiviteter har bidraget 
til at indfri de mål, vi har opstillet i de pædago-
giske læreplaner. 

Vi skal dokumentere evalueringen, derfor har 
institutionen en plan for, hvad der skal evalue-
res, hvordan og hvornår der evalueres.

I den forbindelse er dialog og refleksion et 
vigtigt arbejdsredskab til at vurdere om der  
ses tegn på læring hos børn og voksne.
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Praksisfortælling 
En praksisfortælling er en beskrivelse af et 
hændelsesforløb, som man har set og hørt og 
fundet væsentligt at bevare. Praksisfortællingen 
kan vi bruge til at analysere læringsmuligheder 
hos både børn og voksne.

Praksisfortællinger fortælles ikke ud fra 
overvejelser om, hvordan virkeligheden bør 
være eller ser ud. De repræsenterer oplevelser, 
som deltagende eller observerende personer 
oplever som væsentlige. Praksisfortællinger 
repræsenterer hverdagsmæssig erfaring, 
og de fortælles også i hverdagslivets sprog. 
Fortællerne er personer, der oplever og giver 
deres oplevelser videre gennem fortællingen

Vi kan bruge fortællingen til, i samarbejde med 
kolleger, at reflektere over egne eller an-
dres handlinger og dermed give ny indsigt i, 
hvordan vi udvikler relevante læringsmiljøer.

Er en systemteoretisk analysemodel, der siger 
noget om læringsmiljøer og som bruges til at 
sætte pædagogiske problemstillinger i system. 
Modellen lægger op til en inkluderende og 
anerkendende tilgang, og giver en forståelse 
af, hvad der udløser, påvirker og opretholder 
problemstillinger hos et barn eller en gruppe af 
børn.

Modellen kan ikke bruges alene, men skal 
følges op af en proces med SMTTE-modellen, 
hvor svarene på de hypotetiske spørgsmål i  
LP- analysen bruges i en handleplan.

LP-modellen
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Inspiration til evaluering

Inspiration og eksempler på børneinterviews



15



16

La
yo

ut
 o

g 
tr

yk
: 

· 
B

&
F.

43
45

 ·
 0

8.
20

12


